
 

 
 

 

499,- 1499,- 7499,-
pr. måned pr. måned

199,-
Din pris

For et helt år

1999,-
Eller

For et helt år

7999,-
Eller

For et helt år

74999,-
Eller

pr. måned
799,-

Din pris

pr. måned pr. måned

Medlemskabet indeholder:

•    Personlig adgang til medlemsunivers
•    Adgang til lukket facebookgruppe
•    Besparelse på 1000,- på online
      kommunikationstjek
•    Besparelse på 1000,- på 1:1 vejledning
      og sparring
•    10 % rabat på alle øvrige ydelser
•    Ingen binding

•    Personlig adgang til medlemsunivers
•    Adgang til lukket facebookgruppe
•    12 ugers sidemandsoplæring
•    40 gange om året - Ugens spørgetime
•    Besparelse på 1500,- på online
      kommunikationstjek
•    Besparelse på 1000,- på 1:1 vejledning
      og sparring
•    20 % rabat på alle øvrige ydelser 
•    Ingen binding

•    Personlig adgang til medlemsunivers
•    Adgang til lukket facebookgruppe
•    12 ugers sidemandsoplæring
•    40 gange om året - Ugens spørgetime
•    1:1 rådgivning og sparring 2 x 30
      minutter per måned
•    To faste kollegaer tilknyttet din
      virksomhed
•    Opstartsmøde á 1,5 times varighed
•    Efter en måned: Et online
      kommunikationstjek
•    Efter to måneder: En årsplan
•    Besparelse på 7500,- på
      kommunikationsworkshop
•    25 % rabat på alle øvrige ydelser 
•    Ingen binding

Medlemskabet indeholder: Medlemskabet indeholder:

KollegaUdviklingKollegaSparringKollegaHjælp
Spar 
300,-

Spar 
700,-

 Køb på 
månedsbasis  Køb på 

årsbasis

Køb på 
månedsbasis  Køb på 

årsbasis

Køb på 
månedsbasis  Køb på 

årsbasis

”Din kommunikationskollega” er et nyt koncept, hvor du som iværksætter, marketingmedarbejder eller ejerleder i 
en virksomhed kan få adgang til online viden om markedsføring og kommunikation.  
I ”Din kommunikationskollega” deler vi vores viden med medlemmerne i et stort medlemsunivers, der, udover at 
det kun bliver større og større måned for måned, og også indeholder andre fordele og tilbud. 

Fordi du er medlem af UdviklingVejen vil vi gerne give dig et særlig godt tilbud. Hvis du melder dig ind inden 
den 11. december, giver vi dig muligheden for at købe to af vores medlemskaber til en god pris. 

Bag Din kommunikationskollega står Kirsten von Wildenradt og Marianne Rosalie Kalb, der sammen ejer virksomheden KALB. 
Sammen med vores hold af kolleger har vi siden 2007 rådgivet mere end 500 virksomheder. Du kan læse mere om os på www.kalb.dk 
Telefon: 72 44 11 01 • E-mail: info@dinkommunikationskollega.dk • CVR: 31477727

Få kommunikation på abonnement
 og adgang til specialiseret viden om kommunikation og markedsføring!

Husk, du kan melde dig ud til enhver tid. Der er ingen binding på vores medlemskaber, og du kan 
opsige det, når du vil.  Du kan læse mere på www.dinkommunikationskollega.dk 
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev her

https://kalb.dk/
https://kalb.dk/
https://www.dinkommunikationskollega.dk/
https://www.dinkommunikationskollega.dk/
https://www.dinkommunikationskollega.dk/#nyhedsbrev
https://www.dinkommunikationskollega.dk/kollegahjaelp
https://kalbaps.simplero.com/purchase/116662-KollegaHjaelp/special/LGX7L3RsSed7xBufvoJD2NkA
https://kalbaps.simplero.com/purchase/116663-KollegaSparring/special/TjBfVxjotNFETsY4ofL9a8Vp
https://www.dinkommunikationskollega.dk/kollegasparring
https://www.dinkommunikationskollega.dk/kollegaudvikling
https://kalbaps.simplero.com/purchase/116663-KollegaSparring/special/cJDXwKJKJHhaB9JscnU2P6FG
https://kalbaps.simplero.com/purchase/116662-KollegaHjaelp/special/Dnn96BwHrzv6iLkRonEevB2m

